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A�M�ST�E�R�DA�M�.� Het hergebruik van
stikstofrechten van gesloten of ge-
stopte bedrijven leidt in sommige ge-
vallen ertoe dat de natuur achteruit-
gaat. Hoewel overheden regelmatig
van deze rechten gebruikmaken om
bouwprojecten te laten doorgaan, is
het vermoedelijk niet toegestaan vol-
gens de Wet natuurbescherming, zeg-
gen deskundigen tegen N RC .

In mei 2019 oordeelde de Raad van
State dat er jarenlang te weinig was
gedaan om de stikstofneerslag in Ne-
derland terug te dringen. De natuur
had hierdoor extra schade opgelopen.
De vergunningverlening van duizen-
den bouwprojecten van provincies,
gemeenten en het Rijk kwam hier-
door abrupt stil te liggen.

Om projecten toch door te kunnen
laten gaan zijn overheden op zoek ge-
gaan naar ‘ge ite n p a a d j e s ’: complexe
juridische uitwegen om toch te kun-
nen bouwen. Zo kunnen overheden
bijvoorbeeld een boerderij kopen en
die sluiten, om zo stikstofruimte vrij
te maken voor eigen projecten.

Daarbij is het op dit moment in veel
provincies ook toegestaan gebruik te

Overheden gebruiken de stikstofrechten van gesloten bedrijven voor hun bouwprojecten, terwijl dit vermoedelijk niet mag.

maken van de stikstofruimte van on-
dernemingen die allang niet meer
draaien. Zo gebruikt de provincie
Noord-Holland de stikstofruimte van
een fabriek die al sinds de eeuwwisse-
ling gesloten is. De rechten worden
gebruikt voor de bouw van een com-
plex met luxe appartementen. In Zee-
land gebruikt de gemeente Schou-

wen-Duiveland de stikstofruimte van
een warenhuis dat zeven jaar geleden
is afgebrand.

Gemeenten en provincies menen
op basis van bestaande wetgeving en
jurisprudentie dat dit mag, maar vol-
gens deskundigen klopt dit niet.
Sinds de uitspraak van de Raad van
State mag „er netto geen toename van
stikstof zijn”, zegt Jan Willem Eris-
man, hoogleraar milieu en duurzaam-
heid in Leiden. Andere deskundigen
onderschrijven dit. Volgens Erisman
geldt de feitelijke uitstoot ten tijde

van de uitspraak als uitgangspunt – en
niet een situatie die bijvoorbeeld
twintig jaar geleden het geval was.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Landbouw (LNV) erkent dat
niet bij elk project „met 100 procent
valt uit te sluiten dat er niet meer stik-
stof wordt uitgestoten”. Bij hoeveel
projecten er meer stikstof wordt uit-
gestoten, weet hij niet, omdat dit niet
landelijk wordt bijgehouden en de
provincies verantwoordelijk zijn voor
de verlening van vergunningen. Het
ministerie „m o n ito r t ” het hergebruik
van stikstofruimte en heeft hier met
provincies contact over.

Natuurgebieden in slechte staat
De Nederlandse natuurgebieden ver-
keren momenteel in zeer slechte staat
doordat er jarenlang te veel stikstof
neer is geslagen. Volgens deskundi-
gen wordt de natuur door gepuzzel
met stikstof extra belast. Volgens Ra-
oul Beunen, universitair hoofddocent
aan de Open Universiteit en deskun-
dige op gebied van stikstofbeleid,
heeft het Rijk adviezen van onder
meer de Raad van State over de geva-
ren van handel in stikstof genegeerd.

Na de uitspraak van de Raad van
State moest het Rijk, volgens Beunen,

een oplossing vinden voor het vergun-
ningsprobleem voor bouwprojecten
die stil kwamen te liggen: „Maar die op-
lossing heeft het probleem alleen maar
groter gemaakt. De berekeningen in de
handel van stikstofruimte gaan veelal
uit van een papieren werkelijkheid.”

Vorig jaar bleek uit onderzoek van
N RC al dat honderden boeren vlakbij

natuurgebieden toestemming hebben
gekregen hun veestapel uit te breiden
en dat de natuur hierdoor extra schade
opliep. In het regeerakkoord stelt het
nieuwe kabinet zichzelf een forse op-
gave: de stikstofuitstoot moet in 2030
gehalveerd zijn vergeleken met 2019.
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Sinds de stikstofuitspraak
uit 2019 zoeken overheden
naar juridische uitwegen
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